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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. REISIJATE JA KAUPADE VEDU LENDUDE KAUPA

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Lend –
lennuoperatsiooni
liik *

TS1375_
R1_01

Lennuoperatsioon – lennuoperatsioonid ärilendudel: 1 –
saabumine; 2 – lahkumine. Õhusõiduki maandumine või
õhkutõusmine lennuväljal. Ärilend – üldsusele või isikute
rühmadele tasu eest pakutav liinilend, juhulend või
lennuteenus.

Sõidu suund
2009v2

1 / 2 Lend – kuupäev TS1375_
R1_02

Kuupäev – pp.kk.aaaa (päev.kuu.aasta). Kuupäev

1 / 3 Lend –
partnerlennujaam

TS1375_
R1_03

Partnerlennujaam – lennujaama ICAO kood; 4 sümbolit. Tekst

1 / 4 Lend – lennu liik * TS1375_
R1_04

Lennu liik – rahvusvaheline/riigisisene lend: I –
rahvusvaheline lend – lennu lähte- ja/või sihtpunkt asub
välisriigis; D – riigisisene lend – lennu lähte- ja sihtpunkt asub
Eesti piires.

lennuliik_2L

1 / 5 Lend – reisi liik * TS1375_
R1_05

Reisi liik: C – tellimusreis; R – regulaarreis; Q – kaubareis; F
– kauba- ja/või postireis.

Reisi liik
2009

1 / 6 Lend – lennuki
tüüp

TS1375_
R1_06

Lennuki tüüp – ICAOCODE kood; kuni 4 sümbolit. Tekst

1 / 7 Lend –
istekohtade arv

TS1375_
R1_07

Lennuki istekohtade arv. Positiivne
täisarv

1 / 8 Lend –
lennuettevõtja

TS1375_
R1_08

Vedaja – lennuettevõtja, kes õhuvedu teostab. ICAO_CODE;
3-täheline lennukompanii kood.

Tekst

1 / 9 Lend – sõitjate arv
ärilendudel

TS1375_
R1_09

Sõitjate arv – ärilennul veetud sõitjate arv, kelle ühe
lennuetapi teekond algab või lõpeb andmeid esitavas
lennujaamas, sh ümberistuvad reisijad ja v.a
otsetransiitreisijad. Ärilend – üldsusele või isikute rühmadele
tasu eest pakutav liinilend, juhulend või lennuteenus.

Positiivne
täisarv

1 / 10 Lend –
transiitreisijate arv

TS1375_
R1_10

Transiitreisijate arv – reisijate arv, kes saabuvad ja lahkuvad
24 tunni jooksul eri õhusõidukiga või sama õhusõidukiga,
kuid erinevate lennunumbritega. Neid reisijaid arvestatakse
kaks korda: üks kord saabumisel ja üks kord lahkumisel.

Positiivne
täisarv

1 / 11 Lend – veetud
post ärilendudel

TS1375_
R1_11

Veetud post ärilendudel – postiasutuste saadetud ja neile
jaotamiseks mõeldud, lennukil veetav korrespondents ja
teised saadetised. Posti kogus kilogrammides, täisarvuna.
Ärilend – üldsusele või isikute rühmadele tasu eest pakutav
liinilend, juhulend või lennuteenus.

Positiivne
täisarv

1 / 12 Lend – veetud
kaup ärilendudel

TS1375_
R1_12

Veetud kaup ärilendudel – mis tahes vara, mis toimetatakse
edasi lennukiga. Peale varude ja pagasi mõeldakse vara all
ka kiir- ja diplomaatilisi saadetisi, kuid mitte posti. Kauba
kogus kilogrammides, täisarvuna. Ärilend – üldsusele või
isikute rühmadele tasu eest pakutav liinilend, juhulend või
lennuteenus.

Positiivne
täisarv

1 / 13 Lend – TS1375_ Otsetransiitreisijate arv – reisijad, kes pärast lühikest peatust Positiivne
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otsetransiitreisijate
arv

R1_13 jätkavad oma reisi sama õhusõidukiga ja sama numbriga
lennul, millega nad saabusid. Otsetransiitreisijateks loetakse
ka reisijad, kes vahetavad õhusõidukit tehniliste probleemide
tõttu, kuid jätkavad sama numbriga lennul.

täisarv

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2019-I, 2019-II, 2019-IV ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Positiivne
täisarv

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: lennuliik_2L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

D Riigisisene lend
I Rahvusvaheline lend

Loendi/klassifikaatori nimetus: Sõidu suund 2009v2

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

1 Saabumine
2 Lahkumine

Loendi/klassifikaatori nimetus: Reisi liik 2009

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

C Tellimusreis
F Kauba ja/või postireis
Q Kaubareis
R Regulaarreis


